REGULAMIN
KONKURSU NA WYKONANIE BARANKA WIELKANOCNEGO
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie Baranka Wielkanocnego.
Celem konkursu jest kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Organizator
Organizatorem Konkursu jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie, Plac Wolności 26
Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jednego baranka.
Zasady przygotowania prac
1. Baranek Wielkanocny może być wykonany dowolną metodą, z zastrzeżeniami:
- forma baranka i jego wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji Świąt Wielkanocnych
- wszystkie elementy baranka muszą być wykonane własnoręcznie przez osoby biorące udział w konkursie.
Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek.
2. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne o wielkości min. 30 cm,
3. Baranka można wykonać z dowolnych materiałów, np.: masy papierowej, plasteliny, modeliny, gliny.
papieru, ciasta, tkanin, wytworów natury (siano, słoma, gałęzie, kora drzew), sznurków, włóczki, waty.
Pracę można wykonać z jednego materiału lub kilku.
3. Baranki nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Każdy uczestnik do dnia 5 kwietnia 2019 dokona zgłoszenia do konkursu telefonicznie pod
nr 63 2714134 lub osobiście w siedzibie M-GOK Sompolno,
2. Prace należy dostarczyć w dn. 13-04-2019 roku do M-GOK Sompolno (o godz. każdy z uczestników
zostanie poinformowany telefonicznie).
Kryteria oceny
1. Jury ocieniać będzie między innymi:
- pomysłowość,
-estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji,
-walory plastyczne, oryginalność, nawiązanie do tradycji,
- ogólne wrażenie artystyczne,
-dobór i wykorzystanie materiałów,
-wkład pracy.
2. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
Nagrody
1. Trzy najładniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone,
2. Nagrody zostaną wręczone w dn. 13.04.2019 podczas ”Kiermaszu wielkanocnego”.
Dodatkowe informacje
1. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna akceptację warunków niniejszego
regulaminu,

2. Autorzy baranków, opiekunowie wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów
fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych baranków w mediach w celach reklamujących
konkurs.
Podczas Kiermaszu Wielkanocnego, organizator będzie utrwalał przebieg programu artystycznego imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym
istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w imprezie. Wejście na teren Kiermaszu, jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na różnych polach eksploatacji tj. publikacji w
prasie, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności gminy. Jednocześnie
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie.
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i mogą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

